Hillerød d. 19.-21. maj 2018
Til interesserede klubber og spillere.

Hillerød inviterer for 4. gang til Danish International. Et godt stævne med mange kampe og med
udenlandsk deltagelse. Der spilles både 2-mandshold turnering og singleturnering.
JBTU vil gerne hjælpe klubber og spillere med at deltage i stævnet. JBTU vil finde ledere, arrangere
transport, overnatning + stå for mad mv. Vi kan ikke love coach til kampene, da hver leder vil havde 6-7
spillere.
Vi vil selvfølgelig også opfordre alle klubber til selv at arrangere tur til turneringen.
Rækker:
Der indbydes i 4 drengerækker. Junior, drenge, yngre drenge og puslinge.
Der indbydes i 3 pigerækker. Junior, pige og yngre pige.
Holdsammensætning.
Vi opfordrer til at I selv aftaler holdsammensætningerne.
Plan for turen.
Fredag eftermiddag: Afgang – Træning i hallen.
Lørdag: Holdturnering.
Søndag: Singleturnering.
Mandag: Holdturnering og hjemrejse.

Overnatning.
Vi sover i lokaler i Fredensborg-centret. Samme sted som stævnet spilles.
Alle skal selv medbringe underlag/madras og sovepose/dyne.
Ønskes anden overnatning, så kontakt undertegnede.

Mad.
Morgenmad serveres i hallen. Den er med i overnatningsprisen.
Frokost: Der vil blive indkøbt brød, pålæg frugt mv., som alle kan spise, når det passer i fht. kampe.
Aftensmad: Den er jeres eget ansvar og udgift. Vi vil finde en passende restaurant.

Deltagerbetaling.
Startpenge: 350,- kr.
Overnatning og morgenmad: 3 x 150 kr. = 450 kr.
JBTU-leder: 400,- kr. pr. person. (3 døgn)
Transport tur-retur 450,- kr.
3 x frokost: I alt 100 kr. – brød, pålæg, frugt.
Samlet 1750,- kr.
Bemærk: Prisen inkluderer ikke aftensmad.
Beløbet indbetales til JBTU – Konto nr. 9075 – 4580661829.
Spillere der selv sørger for: transport (-450,- kr.)
Spillere der selv har betalt startpenge (-350,- kr.)
Indbetaling bedes ske senest onsdag den 15. maj.
Tilmelding:
Seneste frit for tilmelding gennem JBTU er søndag den 29. april.

Spørgsmål:
Lars-Henrik Sloth
Tlf. 60 66 77 00
E-mail: lhsloth@jbtu.dk

Med venlig hilsen
JBTUs Talent og ungdomsudvalg.

